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Urmaker: Interessen øker for dyre klokker
Av NTB - 21. juli 2019 | 13:42
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Urmaker Bjerke satte personlig rekord med over 274 millioner kroner i omsetning i
fjor. Ifølge urmakeren har interessen for dyre klokker økt, skriver E24.
– Klokkeinteressen har økt i Norge, men også andre steder i verden. Vi har ligget bak i
Norge i mange år, men nå har det begynt å ta seg opp, sier daglig leder Halvor Bjerke (64) i
klokkekjeden, som selger eksklusive klokkemerker, til E24.

Ifølge fjorårets regnskap fikk urmakeren et resultat på 26,8 millioner kroner. Bjerke forklarer
veksten med økt etterspørsel etter dyre klokker blant nordmenn. Tidligere har det vært
turisters økende etterspørsel etter dyre klokker som har vært den viktigste vekstfaktoren for
klokkebutikken.
Urmaker Bjerke har to butikker i Oslo og en butikk i Bergen.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.
Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for
kommentarfeltet. Disse finner du her.
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